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1. Feminismo/s nº 28 “Laicidad y creencias” de l’IUIEG

Publicada la revista Feminismo/s núm. 28 "Laicidad y creencias"
Ja es troba disponible el número 28 de la revista Feminismo/s "Laicidad y
creencias". Nieves Montesinos Sánchez i Beatriz Souto Galván, integrants de
l'IUIEG, són les coordinadores d'aquest número.
Tota la informació de la revista Feminismo/s es troba en el següent enllaç:
https://ieg.ua.es/va/publicacions/revista-feminismo-s/revista-feminismo-s.html

2. El Centre Mario Benedetti de la Universitat d'Alacant
Organitza la SETMANA AMB GRACIELA BATTICUORE (Professora de la
Universitat de Buenos Aires, a càrrec de la càtedra de Literatura argentina
del segle XIX, assagista i poeta) del 13 al 16 de febrer.
Conferències:
Dilluns 13 de febrer: CeMaB
“Tribulaciones d'un escriptor americà: Sarment, de la pampa a París”
Organitza: CeMaB
Lloc i hora: Centre d'Estudis Iberoamericans Mario Benedetti, a les 10:00 h
Dimarts 14 de febrer: Seu Universitària Ciutat d'Alacant
“La lectora de novel·les: entre la prohibició i el plaer”
Organitzen: Seu Universitària Ciutat d'Alacant i CeMaB
Lloc i hora: Seu Universitària Ciutat d'Alacant (Av. Ramón y Cajal, 4, Sala
Altamira), a les 20:00 h
Dijous 16 de febrer: Seu Universitària de Torrevella
Presentació del llibre La noche (Buenos Aires, edicions del Dock, 2017)
Intervenen: Graciela Batticuore i Eva Valero (Professora Titular de Literatura
Hispanoamericana de la Universitat d'Alacant)
Organitzen: Seu Universitària de Torrevella i CeMaB
Lloc i hora: Societat Cultural Casino de Torrevella (Passege Vista Alegre, 14) a
les 20:00 h
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3. III PREMI D’INVESTIGACIÓ JOSÉ MONLEÓN de l'Acadèmia de les Arts
Escèniques d'Espanya
S'ha convocat l'III PREMI D’INVESTIGACIÓ JOSÉ MONLEÓN de l'Acadèmia
de les Arts Escèniques d'Espanya, que en aquesta edició està dedicat a
estudis sobre l'autoria espanyola, amb el tema “La mirada femenina en la
dramatúrgia espanyola del segle XXI”.
Us enviem l'enllaç de la convocatòria publicada en la web:
http://academiadelasartesescenicas.es/110-convocado-el-iii-premio-deinvestigacion-jose-monleon-dedicado-la-autoria-espanola/
i l'enllaç de Facebook :
https://www.facebook.com/academiadelasartesescenicas.es/
perquè pugueu consultar les bases.
4. CONTINUA EL SEMINARI DE SALUT, DONES I GÈNERE. Seu
Universitària Ciutat d'Alacant.
Dimarts, 7 de febrer 19:00 h
SEMINARI
Lloc: Seu Universitària Ciutat d'Alacant, C/ Sant Fernando, 40.
Continua el seminari de SALUT, DONES I GÈNERE amb la conferència “Què són
les malalties reumáticas?: L'Osteoporosis” a càrrec de la Dra. Paloma Vetla
Casasempere, Cap de la Secció de Reumatología de l'Hospital General
Universitari d'Alacant. Coordinadora: Mª Teresa Ruiz Cantero, Catedràtica de
Medicina Preventiva i Salut Pública, Coordinadora del Grup d’Investigació de
Salut Pública de la Universitat d'Alacant i integrant de l’IUIEG. Pròximes
sessions: 7 de març, 4 d'abril i 5 de juny. Organitza: Aula de la Salut de la Seu
Universitària Ciutat d'Alacant.
5. Convocatoria per a l'enviament d'articles al monogràfic nº 12 de la
Revista Qüestiones de Gènere que versarà sobre “Alter/Natives
Feministes”
Estarem rebent originals per a aquest nombre, que serà publicat al juny de
2017, fins al 28 de febrer de 2017.
També comptem amb la secció “Tribuna Oberta”, que acull aportacions amb
una temàtica diferent a la del monogràfic, així com una secció per a realitzar
ressenyes de llibres i pel·lícules.
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Tota la informació en:
http://revpubli.unileon.es/index.php/cuestionesdegenero/index
6. PUBLICACIÓ: Bioética de la maternidad. Humanización,
comunicación y entorno sanitario
Josefina Goberna Tricas (ADHUC – Universitat de Barcelona) i Margarita
Boladeras Cucurella (Universitat de Barcelona) han coordinat el volum Bioética
de la maternidad. Humanización, comunicación y entorno sanitario
(Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2017). Aquest llibre té l’objectiu
d’analitzar com l’embaràs i el part han patit un procés de tecnificació que ha
produït disputes a nivell social, ja que la deshumanització de les
embarassades, causada per la modernització dels tractaments mèdics, s’oposa
a la necessitat de recórrer a les noves tecnologies per fomentar una assistència
sanitària òptima. Així, el text pretén obrir un espai de debat sobre el paper
afectiu que les i els professionals mèdics tenen en relació amb les
embarassades i, alhora, amb la tecnificació massiva del procés de part. Hi
participen, entre d'altres, Lydia Feito (Universidad Complutense de Madrid),
Francesca M. Scott (Amsterdam University College) i Francesc Botet, Dolors
Gómez Roig i Noemí Obregón (professionals assistencials).
Més informació: www.ub.edu/cdona
7. Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les
Dones Universitat de Lleida .
Butlletí nº 147 del mes de febrer:
http://www.cdp.udl.cat/home/index.php/ca/divulgacio/butlleti/126-2017/1114febrer-numero-147

8. CEMHAL. Revista Historia de las Mujeres. Lima, No. 170, gener febrer, 2017
Nº 170 de la revista en: http://www.cemhal.org/
9. Tancament primera inscripció PRIGEPP-FLACSO 2017-2018.
Programa Regional en Gènere i Polítiques Públiques.
www.prigepp.org - prigepp@flacso.org.ar
Tota la informació en: http://prigepp.org/emails/2016/11_16/mail01.htm
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10. Call for papers. Ajornament deadline, XVII Jornades d'Història del
Treball.
El grup consolidat TIG (Treball, Institucions i Gènere), adscrit a la facultat de
Geografia i Història de la UB, organitza les jornades d'història del treball que
enguany es titulen: "Crisi i reconstrucció dels mercats de treball durant la
industrialització: mobilitat laboral, social i geogràfica".
Aquestes jornades es duran a terme els dies 8 i 9 de juny de 2017 en la facultat
de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.
La data límit per a l'enviament d'abstracts és el 10 de febrer de 2017
Podeu accedir a la informació en el següent link:
http://www.ub.edu/tig/documents/jornades_17/xviijornadashistrabajowb.pdf

11. Llibre: Género y medidas de conciliación laboral
Género y medidas de conciliación laboral
McColgan, A., Measures to address the challenges of work-life balanç in the EU
Member States, Iceland, Liechtenstein and Norway. Brussel·les, European Union
, 2015, 102 p.
L'objectiu d'aquest document és proporcionar un estudi comparatiu de mesures
dirigides a fomentar la conciliació laboral de mares i pares en 31 països europeus
(els 28 Estats membres de la Unió Europea, més Islàndia, Liechtenstein i
Noruega). Es pretén, concretament, esbrinar si les mesures destinades a
flexibilitzar els horaris o la jornada laboral i les iniciatives preses per a equiparar
el permís de maternitat i paternitat incideixen de manera positiva sobre la
participació laboral de la població femenina. La conclusió de l'estudi és afirmativa.
No obstant açò, els autors assenyalen que fins a en els països que més han
avançat en matèria d'igualtat de gènere en el mercat laboral els pares s'estan
resistint a fer ús dels permisos laborals per paternitat. Aquest és el cas fins i tot
d'aquells permisos que són d'ús exclusiu per a pares. D'altra banda, afigen,
resulta evident que la cobertura dels serveis d'atenció a la infància (que no és
objecte d'estudi en aquesta obra) és un factor determinant per a la inclusió
laboral de les dones.
Una cordial salutació,
Un cordial saludo,
INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ D’ESTUDIS DE GÈNERE
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS DE
GÉNERO
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